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gnax(type) – Ný letursmiðja
Ég ákvað að stofna letursmiðju því að mig langaði til þess að skapa svigrúm 

fyrir sjálfan mig til að einbeita mér að því að fullvinna nokkrar hugmyndir 

sem ég hafði um nýjar leturgerðir. Markmiðið var að koma tveimur til þremur 

leturgerðum í dreifingarhæft form. Með því að setja mér þetta markmið vildi ég 

skapa mér skilyrði þar sem ég yrði að taka mjög einbeittar ákvarðanir varðandi 

hönnunina. Til þess að ná þessu þurfti ég að hafa skýra hugmynd um hvaða 

skilyrði hver og ein leturgerð ætti að uppfylla.

 

Í upphafi ferlisins varð ég að fara vandlega yfir þær skissur sem höfðu safnast 

upp hjá mér frá þeim tíma sem áhugi minn á leturhönnun kviknaði. Mikilvægt 

var að hver hönnun hefði sín sérkenni og að tilgangurinn væri mismunandi 

milli leturgerða. Að lokum valdi ég þrjár hugmyndir sem leyfðu mér að þekja 

nokkuð breitt svið innan ákveðinna tegunda leturgerða.

 

Áður en ég skýri nánar frá hönnununni á þessum þremur leturgerðum vil ég 

taka saman hugrenningar sem stýrðu ferlinu að hluta til.

Tilgangur nýrra leturgerða
Leturhönnuðurinn Kris Sowerby líkir leturgerðum við hráefni til matseldar. 

Maðurinn gæti vel komist af með einungis fimm hráefni til lífstíðar og flinkur 

kokkur gæti gert úr þeim góða máltíð í hvert skipti. Að sama skapi getur 

hönnuður með næmni fyrir týpógrafíu notað sömu fimm leturgerðirnar yfir 

starfsævina vandkvæðalaust. En maðurinn er þannig úr garði gerður að hann 

sækir í blæbrigði og nýjungar. Allir – sem eru þeirra forréttinda njótandi – hafa 

skoðun á mat, en fæstir veita leturgerðum athygli í sínu daglega amstri. Fólk 

les og meðtekur innihaldið án þess að meðtaka formin sem móta stafina 

sem móta svo orðin. Áhrifin sem formrænir eiginleikar leturgerðar hafa á 

hinn almenna lesanda eru eflaust ekki mikil þegar um mun á blæbrigðum er 

að ræða. Til dæmis má nefna Helvetica í samanburði við Arial, sem mundi 

reynast almenningi erfitt að greina á milli. Þessar tvær leturgerðir eru þó 

í marga staði ólíkar og það er ekki tilfellið að hönnuði þætti ásættanlegt 

að annarri yrði skipt út fyrir hina án þess að týpógrafían yrði endurmetin í 

kjölfarið. Í þessu tilfelli er um að ræða blæbrigðamun sem verður ekki áberandi 

nema að lesandinn hafi þróað með sér leturnæmni yfir meðallagi. Þetta á 

almennt meira við letur sem ætlað er fyrir lestexta, sem kalla má „textaletur“. 

Andstæðan við textaletur eru þær leturgerðir sem ætlað er að miðla ákveðinni 

tilfinningu með áberandi formrænum eiginleikum, letrinu er ætlað að vera 

sýnilegt – einskonar leiðbeining um hvernig túlka eigi orðin sem stafaformin 

mynda. Til aðgreiningar má kalla þau „sýniletur“. Hönnun á sýniletri er eðli 
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málsins samkvæmt ætlað að vera áberandi og að auki er gert ráð fyrir því að 

það sé notað í hærri punktastærðum en textaletur. Draga má mælistiku milli 

þessara tveggja póla.  Á öðrum endanum er textaletur sem ætlað er að miðla 

tungumálinu á skilvirkan og hlutlausan máta og á hinum endanum er sýniletur 

sem ætlað er að myndgera tungumálið, jafnvel á kostnað skilvirkni hvað 

lesanleika varðar. Leturgerðir eru staðsettar á þessu rófi eftir því hver tilgangur 

þeirra er. 

Þegar litið er til margbreytileika leturhönnunar hvað tilgang og formgerð 

varðar er ljóst að það mismunandi hverskonar „notanda“ hafa þarf í huga við 

hönnunina. Áðurnefnd samlíking Kris Sowersby á leturgerðum og hráefnum til 

matargerðar er mjög viðeigandi í þessu samhengi. Það eru yfirleitt fagmenn 

í matargerð sem hafa mestann áhuga á því að koma höndum yfir ný hráefni, 

jafnvel þó bragðlaukar matargesta séu ekki alltaf næmir á nýjungarnar. 

Ný hráefni eru ekki síður til þess fallin að viðhalda gleði fagmannsins við 

matargerðina en til þess að gefa matnum sjálfum nýjan keim. Þetta á sér 

hliðstæðu í textaletri. Nýjar útfærslur á þesskonar leturgerðum eru í nánara 

samtali við týpógraferinn en lesandann. Leturgerðirnar þurfa að sjálfsögðu 

að sinna sínum skildum gagnvart lesandanum samkvæmt ákveðnum 

grundvallarskilyrðum sem eiga almennt við textaletur, en nýbreytninni í þeim 

er ætlað að vekja athygli fagmannsins. Sýniletur eru hinsvegar í beinskeyttara 

samtali við lesandann og geta jafnvel staðið nær lesandanum en hönnuðinum. 

Sú staða getur komið upp að ákveðin gerð af sýniletri sé viðeigandi fyrir 

tiltekið verkefni, þó að það tiltekna letur falli ekki að smekk hönnuðarins. Sum 

sýniletur eru einskonar MSG týpógrafíunnar, hönnuður getur ákveðið að nýta 

sér þesskonar letur til þess að örva skynjun lesandans á „ódýran“ máta. Ég 

ímynda mér að ástæðan fyrir því að sumir hönnuðir neita að fara þá leið sé af 

sama meiði og þegar góður matreiðslumaður neitar að  nota MSG.  

Það er alls ekki gefið að hönnuðir og lesendur hafi sömu viðbrögð gagnvart 

leturgerðum. Ef leturgerð er ætlað að koma að gagni í sínum ákveðna tilgangi 

þarf hún að koma til móts við báða aðila. Þetta þýðir að letur fyrir fagmenn þarf 

að feta sig í átt að lesandanum og öfugt.

Meðvitund mín um mikilvægi þessara þátta færðist í aukarnar eftir því sem leið 

á hönnunarferlið. 
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Þekkt letur fyrir hönnuði
Union – hannað af Radim Pesko – er leturgerð sem ætlað er að standa á milli 

Helvetica og Arial. Hönnunin er samsuða af þeim tveimur og er tilgangurinn 

sá að vera þriðji valkosturinn  þegar Helvetica þykir of fágað og Arial of gróft 

(e. vulgar). Union er fyrst og fremst í samtali við hönnuði. Ekki einungis vegna 

þess að það staðsetur sig á mjög þröngu rófi milli tveggja keimlíkra leturgerða 

(í augum flestra), heldur felst einnig í því týpógrafískur einkahúmor – jafnvel 

ögrun – fyrir lokað samfélag fagmanna. 

 

Freistingin við að hanna letur fyrir hönnuði er sú að tilraunir á útfærslum  

þurfa ekki að vera öfgafullar til að vekja athygli. Leikurinn felst að megninu til  

í smáatriðunum. Fyrir þessar sakir kemur út þó nokkuð magn af leturgerðum  

ár hvert sem líta eins út í augum flestra utan týpógrafíu-fagsviðsins. Þessar 

nýju leturgerðir geta hinsvegar veitt týpógraferum innblástur, og jafnvel  

stýrt því hvaða stefnu hönnun þeirra tekur. Lesandinn verður þar af leiðandi 

fyrir óbeinum áhrifum af leturgerðinni í gegnum heildarhönnunina sem  

byggir á henni.

Þekkt letur fyrir fólk
Ég freistast til þess að styðjast við alræmda klisju í þeim tilgangi að undirstrika 

það fagurfræðilega álitamál sem getur orðið milli hönnuðarins og lesandans. 

Klisjan er að sú leturgerð sem mest er fyrirlitin af hönnuðum sé Comic Sans 

hannað af Vincent Connare. Þessi klisja er mögulega helst tilkomin vegna 

þess að þetta letur, þrátt fyrir að vera á „bannlista“ fagmanna, er mikið notað 

af fólki sem hefur ekki atvinnu af týpógrafíu og er þar af leiðandi meðal þeirra 

leturgerða sem flestir þekkja. Ástæðan er annarsvegar gott aðgengi að 

Comic Sans, en það fylgir með ritvinnslu forritum frá Microsoft, og hinsvegar 

fagurfræðilegir eiginleikar þess. Það er „vinalegt“ og óformlegt og þar af 

leiðandi tilvalið fyrir tilfelli þar sem gefa á texta blítt viðmót. Það er nánast gefið 

að einstaklingur sem gengur inn í leik- eða grunnskóla muni ganga fram á að 

minnsta kosti eitt laminerað A4 með einhverskonar upplýsingum áletruðum í 

Comic Sans. 

noa noanoa
Helvetica Union Arial
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Vandamálið er ekki það að þessi tiltekna leturgerð sé illa hönnuð. Hún 

var upprunalega hönnuð fyrir forritið Microsoft Bob – tölvukennsluforrit 

yngri notendur. Letrið átti að nota í talblöðrur fyrir teiknimyndafígúrur sem 

gáfu leiðbeiningar og byggir því á handskrifuðum letrum sem algeng eru í 

myndasögublöðum. Connare náði ekki að ljúka við leturgerðina fyrir útgáfu 

forritsins, en það var síðar notað í önnur Microsoft forrit í svipuðum tilgangi. 

Í því samhengi kemur Comic Sans að góðum notum. Vandamálið er að 

leturgerðin er oft notuð við óviðeigandi tilefni, þar sem koma þarf áleiðis 

alvarlegum skilaboðum eða í efni sem verðskuldar fágaðri nálgun. Þessi 

ítrekaða „misnotkun“ á Comic Sans er það sem skapað hefur letrinu slæman 

orðstýr meða hönnuða.

Þrjár nýjar leturgerðir
Eins og áður var nefnt ákvað ég að fullvinna þrjár leturgerðir sem myndu 

þekja nokkuð breitt svið leturtegunda. Áhersla gnax(type) er að bjóða upp 

á leturgerðir sem spanna frá hinu hefðbunda til hins óhefðbundna. Í tilfelli 

óhefðbundinna leturgerða er samt mikilvægt að tjáningin í formgerðinni verði 

ekki svo mikil að notkunarskilyrði þeirra verði mjög þröng og sértæk, eins og 

raunin er með Comic Sans svo dæmi sé tekið. 
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Mynd 1 

Hjartastuðtæki með áletrun  

í Comic Sans



Skrift 107/170

↑
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Skrift 107/170 er steinskrift sem ætluð er fyrir lestexta og önnur tilefni þar 

sem hlutlaust útlit á við. Upphafspunkturinn var áhugi minn á „geómetrískum“ 

steinskriftum. Geómetrísk letur eru, eins og nafnið gefur til kynna, byggð á 

geómetrískum formum og hlutföllum. Futura eftir Paul Renner er sennilegast 

meðal þekktustu geómetrísku leturgerðanna. Ég hafði þó ekki áhuga á því 

að ráðast í formalíska tilraun í geómetrískri leturhönnun, áðurnefnd Futura 

er dæmi um slíkt. Hönnun Futura byggir mjög strangt á geómetríu þar sem 

hringform eru mjög „hringlaga“ og þykktarmunur á lóðréttum og láréttum 

strikum er nánast enginn svo fanga megi hreinleika formsins.  

 

Ég hafði áhuga á minna strangri nálgun á geómetríu í leturhönnun. Sem dæmi 

um slíkar leturgerðir má nefna Avenir eftir Adrian Frutiger og Gotham eftir 

Tobias Frere Jones. Þessar tvær leturgerðir eru verulega geómetrískar, en 

að mínu mati birtist geómetrían í þeim ekki sem „þema“ heldur eru áhrifin 

freka þau að letrin verða hlýleg og björt, án þess að vera sláandi geómetrísk 

við fyrstu sýn. Ég vildi reyna að fanga þessa birtu í minni steinskrift, en reyna 

jafnframt að ná fram kuldalegra viðmóti. 

Skrift 107/170
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Germano

Germano

Germano 

Germano

Futura (medium) 

Paul Renner 

1927

Avenir (medium)

Adrian Frutiger

1988

 

Gotham (book) 

Tobias Frere Jones

2000

 

Skrift 170 (regular)



Kuldi og birta eru lykilhugtök fyrir hönnunina á Skrift 107/170. Kuldi þýðir 

ekki að leturgerðin eigi að vera ópersónuleg eða fráhrindandi. Hugtakið var 

ákveðinn viðmiðunar punktur á tilfinningarlegum mælikvarða sem ég studdist 

við til þess að stýra hönnunni frá frá hinu algenga hlýlega útliti sem fylgir 

flestum geómetrískum leturgerðum.  

Skrift 107/170
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Að ofan sést hvernig ég dróg stigvaxandi úr strangri geómetríu og útfærði 

harðneskjulegri endingar á opnun stafaformum eins og sjá má á c og g . Ég hef 

kosið að skilgreina lokaniðurstöðuna sem hálf-geómetríska steinskrift, sem 

staðsetur sig á milli geómetrískra steinskrifta og hvassari steinskrifta. 

corndog 

corndog 

corndog

London 

London 

London

Skissa á frumstigi 

 

 

 

 

Skissa á millistigi 

 

 

 

 

Endanleg útfærsla

Gotham (geómetrísk) 

 

 

 

 

170 (hálf-geómetrísk) 

 

 

 

 

Helvetica (hvöss)



Ornette

a
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Ornette er sýniletur með mjög háum þykktarmun á lóð- og láréttum strikum. 

Hönnunin byggir á fyrstu leturgerðinni sem ég hannaði í áfanga undir 

leiðsögn Gunnars Vilhjálmssonar og Guðmundar Úlfarssonar. Þessi fyrsta 

leturgerð hafði marga eiginleika sem ég var áhugasamur um að þróa lengra. 

Lokaniðurstaðan varð sú að ýkja ákveðna þætti og endurhugsa aðra frá grunni. 

Markmiðið var að búa til sýniletur sem væri fágað en í senn orkumikið og 

tilraunakennt. Nafngift leturgerðarinnar Ornette er einmitt vísun í tónlistarmann 

sem fangaði þessa þætti í sinni tónlist – Ornette Coleman.  

 

Upprunalega hönnunin byggði í meginatriðum á tveimur fyrirmyndum. 

Annarsvegar leturgerðinni Optima eftir Hermann Zapf, sem sést á því hvernig 

stafleggirnir breikka út til endanna. Og hinsvegar lágstafa „a“ í Franklin Gothic 

eftir Morris Fuller Benton, þaðan kemur hugmyndin að ögfafullri tengingu 

bogaforma við stafleggi. Að sækja í eitt smátriði úr stöku stafaformi og útfæra 

það í víðara samhengi er aðferð sem ég beitti ómeðvitað í hönnunarferlinu á 

Ornette. Þegar ég fór að rýna í heildina og reyndi að greina arflegð ákveðinna 

eiginleika í stafaformunum gerði ég mér grein fyrir því að verulega stór hluti af 

hönnununni á rætur að rekja í eitt afar smátt smáatriði úr fyrirmynd. 

Ornette

gnax(type) – Hönnunargreining

n n n 
Optima 

Hermann Zapf 

1955

Frumútgáfa af ornette Ornette

Frumútgáfan af Ornette var útfærð með mjög 
vægri útvíkkun á endum stafleggja. Samhliða 
aukningu á þykktarmun lá- og lóðréttra strika 
ýkti ég þessa útvíkkun, samspil þessara þátta 
verður til þess að endarnir verða kraftmeiri.



Ornette
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a a a 

d a r m
Franklin Gothic 

Morris Fuller Benton 

1902

Frumútgáfa af ornette

Hér má sjá hvernig há tenging bogaforms 
við staflegg varð ýktari samhliða auknum 
þykktarmun á lá- og lóðréttum strikum,  
og síðan hvernig þessi eiginleiki varð ráðandi 
þáttur í heildar útlitinu.

Ornette



Bon Grotesk

ð
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Bon Grotesk er ætlað fyrir fyrirsagnir og sem sýniletur. Hugmyndin að letrinu 

var að gera karaktermikla steinskrift sem stæði á milli textaleturs og sýnileturs. 

Innblásturinn kemur víða að, en markmiðið var að fanga sérviskulegt útlit sem 

einkennir margar eldri steinskriftir, sem hannaðar voru á þeim tíma þegar 

hefðin í hönnun steinskrifta var ekki fullmótuð. 

Fyrsta skissan að þessu letri hafði mörg ýkt sérviskuleg einkenni. Þau náðu að 

móta fyrir heildar áhrifunum sem ég sóttist eftir, en stærsta áskorunin var að 

hófstilla einkennin til þess að gera sérviskuna „einlægari“. Stór áfangi í þessu 

ferli náðist þegar ég ákvað að endurhugsa og einfalda ákveðin stafaform til 

þess að styrkja heildina. Í kjölfarið varð heildar útlitið ögn alvarlegra. Þarmeð 

hafði ég sýn á það hvernig ég gæti staðset leturgerðina á samskeytum 

gamansemi og einlægni.

Bon Grotesk
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Madhesion

Madhesion
Skissa á frumstigi

Bon Grotesk

Ásamt því að gera sérviskuleg form minna ýkt 
var þykktin á letrinu aukin, sem gefur letrinu 
meiri kraft.



M G B

M G B
Bon Grotesk
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Skissa á frumstigi

Bon Grotesk

Hér má sjá dæmi um leturform sem voru 
einfölduð. Einföldunin kemur að hluta til vegna 
þess að þykktarmunur á lá- og lóðréttum 
strikum var minnkaður. 



Ferlið í baksýn
Hönnunarferlið á leturgerð, af minni reynslu, er röð áfanga í átt að gefnu 

markmiði. Í hverjum áfanga skýrist betur hvernig ná megi markmiðinu. Það 

sem flækir ferlið aftur á móti er að hverjum í áfanga geta komið upp atriði 

sem opna á nýja möguleika, sem voru ekki fyrisjánlegir í upphafi. Því skýrar 

sem hugmynd og forsendur eru mótaðar í upphafi ferlisins því ólíklegra er 

þessi staða komi upp. Þessu fékk ég að kynnast í mínu verkefni. Hugmyndin 

og forsendur fyrir Skrift 107/170 voru mjög fastmótaðar og ferlið því svolítið 

vélrænt í kjölfarið, álitamál sem komu upp í ferlinu áttu aðallega við smáatriði 

í útfærslu einstakra stafa en ekki heildarútfærslu. Hönnunarferli Ornette var 

andstæðan við þetta. Sú leturgerð er frekar spunakennd, þar sem hugmyndin 

var innblásin af formrænum eiginleikum frá öðrum leturgerðum út mismunandi 

áttum, og heildarhifin eru sprottin úr tilraunum með útfærslur á þessum 

eiginleikum. Bon Grotesk stendur síðan á milli þessara tveggja hvað ferlið 

varðar. Þar hafði ég mjög skýra hugmynd um fagufræðilegu skilyrðin og í 

grundvallar atriðum hvernig þau mætti uppfylla. Ég var samt meðvitaður um að 

leyfa ferlinu að teyma mig í ófyriséðar áttir, að vera opinn og gagnrýninn í senn. 

Að leggja af stað með skýra hugmynd og forsendur eða að þreifa fyrir sér 

í átt að abstrakt tilfinningu eru tvær andstæðar aðferðir sem ég beitti í 

hönnunarferlinu. Báðar gögnuðust mér vel, hvor á sinn máta. Skýr hugsjón, 

hvað varðar formræna eiginleika og forsendur, er æskilegri fyrir aukna 

afkastasemi og nýtingu tíma. Óagaðri nálgun fylgir hinsvegar frelsið til þess 

að „uppgötva“ stafrófið, að leyfa formunu að teyma sig áfram í átt að þeirri 

niðurstöðu sem þau krefja mann um. 

Einn allra mikilvægasti lærdómurinn sem ég tek frá þessu ferli er að ljá 

utanaðkomandi gagnrýni eyra – án hörundsæris. Leturhönnun er langt ferli  

og hætt við því að maður bindist verkefninu tilfinningalegum böndum. Ég tók 

til greina ábendingar og athugasemdir leiðbeinenda, og einnig skoðanir vina 

sem standa utan fagsviðsins – sem reyndist ekki síður gagnlegt. 
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Annað

Letur í meginmáli: Skrift 170
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